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Yhessä-hanke 2018-2020

▪ Hankkeessa yhteisöpedagogiopiskelijat toimivat toisella asteella →
ammattioppilaitoksissa ja lukioissa

▪ Hankepaikkakuntina ovat Mikkeli (Esedu ja lukio), Pieksämäki (lukio), 
Savonlinna (Samiedu ja Lyseon lukio)

▪ Ristiina on myös tullut mukaan hieman myöhemmin

▪ Rahoittajana on ESR (Rakennerahasto)



Mitä hankkeessa tehdään?

▪ Pilotoidaan ja juurrutetaan nuorten ohjatun vertaisryhmätoiminnan malli 
toisen asteen oppilaitoksiin. 

▪ Toimintamallissa yhteisöpedagogiopiskelijat koulutetaan toimimaan nuorten 
omaehtoisten toimintaryhmien ohjaajina. 

▪ Ohjatussa vertaisryhmätoiminnassa nuoret ideoivat uusia tapahtumia, 
kehittävät koulun sisältöjä ja opiskelijakuntatoimintaa, suunnittelevat omia 
projekteja tai suorittavat opintotehtäviä yhteisöllisesti ja ohjauksessa.

▪ Vertaisryhmätoiminnalla tuetaan nuorten kasvua. Hankkeessa lisätään myös 
aikuisohjaajien määrää ja tukea oppilaitoksissa.

▪ Tällä hetkellä mukana on 10 yhteisöpedagogiopiskelijaa eli koulujeesaria



Taustalla yhteisökasvatuksen ekologinen malli

HÄNNIKÄINEN-UUTELA (2004, 203) 



Miten päästä kiinni yhteisöön?



”LIITTOUDU KALTAISTESI KANSSA”



Kissakahvila



Kokeiltujen toimintojen luokittelua

▪ Kiinnitykset opetukseen tai opintojaksoihin
▪ Kirjapiiri, kynäkaaharit
▪ Psykologian kurssi/elämänkaari → yhdistetään lukiolaiset ja vanhukset
▪ Äidinkieli → Pojat lukee pojille-toiminta
▪ Opettajille ”myytävät” paketit /Esedu

▪ Ryhmäytykset opintojen alussa

▪ Työskentely tietyn ryhmän kanssa
▪ ”Raksaryhmä”
▪ Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat
▪ Suljettu ryhmä
▪ Valma-ryhmä
▪ Matkailualan opiskelijat

▪ Opintopiirit

▪ Teemapäivät

https://areena.yle.fi/1-50310240?autoplay=true


Pojat lukee pojille





Vertaisryhmiä – opintopiirejä –
Pakohuone - Salaseura



Tavoitteellista yhteistoimintaa 
ja avointa vuorovaikutusta

VERTAISRYHMÄTOIMINTAA MIKKELIN JA 
PIEKSÄMÄEN LUKIOLLA, OSALLISTUMISTA  
MYÖS OPETUKSEEN

VALMAA, TUTORTOIMINTAA JA 
PAKOHUONEPELIÄ 
Samiedulla

”Savonlinnan lukiossa työstetään 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa 
materiaalia, jonka avulla pyritään räätälöimään 
heille oma lukio-opiskeluopas tukemaan opintojen 
alkua.” - Janniina



Jeesarit ryhmänohjaajina Mikkelin lukion kurssilla

” Koulujeesarit ohjaavat ilmaisutaidon ryhmäläisille 
ryhmäyttämisharjoituksia, ja käyvät lukiolaisryhmän kanssa kiertämässä 
esityspaikoissa. Vammaisille räätälöityä teatterikappaletta nähdään 
tammikuun aikana Toimintakeskus Kipinässä, Kalevankaan koulun 
Taiturit-luokissa ja Chillaillaan-hankkeen erityisnuorten klubitalolla.

Touhussa mukana Jeesarit, yhteisöpedagogiopiskelijat Linda Härkönen ja Essi Kervinen 
sekä tki-asiantuntija Sanna-Mari Pöyry





Yhessä!-hankkeen jeesarit, Kim ja Teemu 
päivittelivät taas Savonlinnan kuulumisia 
Pojat olivat 18.3. SAMIedulla suunnittelemassa lisää pakohuonetta valmalaisten kanssa

” Tällä kertaa ei enää keskityttykään huoneen rakenteisiin, vaan itse tarinaan ja pulmiin. 
Mukana suunnittelemassa oli kaksi innokasta teatteritekniikan opiskelijaa, joilta löytyi 
paljon ideoita ja näkemystä. 

Näiden opiskelijoiden lisäksi tukea huoneen tekemiseen on saatu rakennus- ja 
pintakäsittelypuolen opiskelijoista.  Huoneen teema on muotoutunut näkijän luolaksi, 
joka sisältää taikuutta ja mystiikkaa. Yhteistyöoppilaitoksen opiskelijat olivat ennen 
hankkeessa mukana olevien jeesareiden tapaamista tehneet tarotkortteja, jotka 
pääsevät huoneessa kovaan käyttöön. 

Päivän lopuksi jeesarit ja opiskelijat saivat kasattua toimivan kokonaisuuden ja lisää 
tehtävää.

▪ Pian saadaan lisää taikuutta ja yhteisöllisyyttä opiskelijoiden arkeen, yhessä! ”



Nuku yö ulkona 31.8.-1.9.



Suljettu ryhmä









Käy lukemassa lisää Yhessä-hankkeen toiminnoista

Lisätietoja: Katri Schadewitz 040 352 3755

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/yhessa-yhteisollisen-oppilaitosnuorisotyon-kehittaminen-etela-savossa/
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